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6 SIERPNIA 2022 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 

NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI 

STOISKO POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 

NA XXX MSPO 2022 

W dniach 6.-9. września 2022 roku w Kielcach odbywa się XXX Międzynarodowy Salon 

Przemysłu Obronnego.  Również Politechnika Warszawska rozpoczęła swój udział 

w XXX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach. Podczas 

najbliższych dni kilkudziesięciu pracowników zespołów badawczo-naukowych 

prezentuje swoje wynalazki oraz przedstawia możliwości nawiązania współpracy 

z uczelnią w obszarach rozwoju technologii i opracowywania innowacyjnych rozwiązań 

na potrzeby bezpieczeństwa i obronności kraju. 

Politechnika Warszawska bierze udział w targach MSPO po raz drugi.  Na swoim stoisku 

prezentuje najlepsze i najbardziej nowoczesne technologie, jakie powstają w zespołach 

badawczo-naukowych uczelni skupionych na rozwoju innowacji militarnych.  Na stoisku 

Politechniki Warszawskiej można zobaczyć m.in. drony i bezzałogowe samoloty 

obserwacyjne, badawczy pocisk rakietowy, technologie radarowe, części i osprzęt do broni 

drukowane w technologii 3D, technologie produkcji materiałów pędnych i wybuchowych, 

a także MPDIT Mobilny Punkt Dystrybucji Infrastruktury Teleinformatycznej.  Koła naukowe 

przedstawiają swoje projekty rakiet, dronów i pojazdów autonomicznych. 

Możliwe są również spotkania z naukowcami z zespołów opracowujących poszczególne 

technologie, a także podjęcie rozmów o współpracy w zakresie projektów i prac badawczo-

naukowych na potrzeby sektora bezpieczeństwa i obronności. 

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska Politechniki Warszawskiej! 

Politechnika Warszawska prezentuje się na stoisku B-15 oraz stanowisku ZG-32. 

Zdjęcia są dostępne na stronie: https://www.cziitt.pw.edu.pl/targi-mspo-2022-zdjecia 

Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego to wystawa największych światowych firm oraz 

instytutów technologicznych sektora obronnego.  Na targach prezentowany jest 

najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, prowadzone są spotkania biznesowe oraz zawierane 

umowy pomiędzy podmiotami z różnych kontynentów.  Jest to trzecia, po targach w Paryżu 

i Londynie, największa europejska wystawa przemysłu zbrojeniowego. 
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Kontakt dla mediów zainteresowanych udziałem PW w MSPO 2022: 

Maciej W. Iwankiewicz,  +48 601 892749,  maciej.iwankiewicz@pw.edu.pl 
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